
 

 

   

   

تضع هذه السياسة األحكام املتعلقة بمنظومة 

 مجلس الطالب وطرق تأسيسه وعمله.

 شؤون الطالب عمادة

 

 

 

 بسياسة مجلس الطال 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصدار  العنوان    اإلعدادتاريخ  اإلعداد   

 03 سياسة مجلس الطالب   02/10/2016 شؤون الطالب عمادة

 تاريخ املراجعة  مراجعة   تاريخ االعتماد جهة االعتماد 

 13/03/2017 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا  

 

 09/03/2017 شؤون الطالب عمادة

الطالب بالتعاون طرف مجموعة منتدبة من  27/09/2017 مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا
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 السياسات األكاديمية –معهد الدوحة للدراسات العليا 
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 السياسات األكاديمية

 سياسة مجلس الطالب

  

 الغرض   

 تضع هذه السياسة األحكام املتعلقة بمنظومة مجلس الطالب وطرق تأسيسه وعمله.   

  

 مجال التطبيق  

 
ً

 : هيكلة املنظمات الطالبية  أوال

ن دولة قطر املعهد وتسود قواني د وقراراته اإلدارية،بالتنسيق مع مكتب عميد شؤون الطالب وتحكمه سياسات املعه في املعهدالطالب يعمل مجلس  .1

 بكل مكوناته. 

 املعهد.  ريفي تسياء الفعل الطالبي وإسهام الطالب دف إلثر تهآليات تمثيلية للطالب تتمتع باختصاصات مختلفة  بمنزلةر املنظمات الطالبية بتعت .2

ا ويكون ذلك بالتنسيق مع مكتب عميد ين عن الطالب لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات لجانهن منتخبيممثل دعوةفي الحق ملختلف إدارات املعهد  .3

 آللية الطالبية املعنية. إلى امر ل األ شؤون الطالب الذي يحو  

ا ُيعقد اجتماع بين املجلس الطالبي وعميد شؤون الطالب  .4 امرتين شهر دوري   .ي 

 مجلس الطالب   لعضوية الترشح نًيا: شروط ثا

 ي: شغل مناصب داخل مجلس الطالب ما يلل الذين يترشحون في الطلبة ط يشتر 

 جيد؛   يالتمتع بوضع أكاديم •

  .إنذار فما فوق  عقوبات منم من أي سجالته خلو   •

 

طالب املعهد لتمثيل يسعى رامج كما يجب أن لى التوازن بين النوع والكليات والبي التمثيل والحرص عفى مجلس الطالب بقدر اإلمكان لضمان التنوع عيس

 
 
 ي ذلك. تي تراعن وذلك من خالل تقديم القوائم االنتخابية البشكل متواز كافة

 

ا: 
ً
 هيكلة مجلس الطالبثالث

 يتكون مجلس الطالب من:

 الجمعية العامة ملجلس الطالب؛ •

 املجلس التنفيذي ملجلس الطالب. •
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 (3السياسات األكاديمية ) – مجلس الطالبسياسة 
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 ملجلس الطالب: الجمعية العامة رابًعا

ا وهيئتهمى عضوية الجمعية العامة في املعهد علن يحصل كل الطالب املسجلي .1  االستشارية.  تلقائي 

  املعهد. في ن أعضاؤها بتجدد عدد الطالب املسجليرة معينة ويتجدد بفتملجلس الطالب ال يرتبط وجود الجمعية العامة  .2

ي بداية فصل الربيع. كما يمكن للمجلس فوالثانية  ،ي بداية فصل الخريفاألولى ف ؛ينن عاديتيي دورتفلطالب جلس اينعقد اجتماع الجمعية العامة مل .3

 ي إحدى الحاالت التالية:  في دورات استثنائية فاالنعقاد 

 دعوة من رئيس املجلس الطالبي أو ثلث أعضائه مرفقة بجدول األعمال.  •

•  
 
  لألعمال؛ دعوة من املنسق العام للجمعية العامة الذي يرفق بدعوته جدوال

قشته أو التصويت عليه. وفي طلوب منامن أعضاء الجمعية العامة تدعو الجتماع الجمعية مصحوبة بجدول األعمال امل% 20 عريضة موقعة من •

 بجدول األعمال املرفق بالعريضة؛  ويلتزمانعقاد االجتماع أن يدعو إلى رئيس املجلس ى هذه الحالة عل

 . مرفقة بجدول األعماللالجتماع  دعوة من مكتب عميد شؤون الطالب •

 عدد ممكن من الطالب باملشاركة عل ألكثريعلن عن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة العادية واالستثنائية بوقت يسمح  .4
 
 يقل عن أسبوع. وتراعى ى أال

 تنظيم هذه االجتماعات بقدر اإلمكان جداول الدروس والعمل الخاصة بالطالب.  في 

 النقاشية أو التشاورية. العامة  جلسات الجمعيةنصاب لعقد يكتمل الال  .5

مكتب إلى في املشاكل يتم تحويلها  الطالبي أو اللجنة االنتخابية، وفي حال عدم البت   أعضاء املجلستتمثل في خطوة للحل  خالفات، أول حال وجود في  .6

     عميد شؤون الطالب.

 بأغلبية الثلثين بين أصوات الجمعية العامة املصوتين في انتخابات سرية.ونائبه ُيقال املنسق العام للجمعية العامة  .7

 الطالب  : مجلسخامًسا

 
ُ
الفراغ  لءملكليات املعهد ومراكزه في جرى االنتخابات التكميلية في األسبوعين الثامن والتاسع من فصل الخريف في كل عام بين طلبة املستوى األول وطالباته ت

 الحاصل في املجلس، وتجرى وفق اآللية التالية:

 ينتخب  -
 

  عن املستوى. طلبة كل مستوى أول وطالباته ممثال
ُ
% + 50، وبأغلبية ات بالنظام الفردي وبالتصويت السري املباشر ورقي  جرى االنتخابات

 . الكتروني  إت صوت من األصوات املشاركة الصحيحة، مع التنبيه إلى أن اللجنة االنتخابية ستطلع على صوت املنتخب إذا ما صو   1

نظم االنتخابات وفق آليات  -
ُ
 النظام الداخلي للمجلس الطالبي.يحددها ت

  التنفيذياملجلس مهمات سادًسا: 

 .أعضاء املجلس الطالبي املوافقة عليهم وعلى ،لذلكان املعهد وهيئاته أو فتح باب الترشح ي لجفتمثيل الطالب  •

  ؛ بتنسيق مع مكتب شؤون الطالب ا مجلس الطالبي تنظيم فعاليات يشرف عليهفاملساهمة  •

 يقيمها املعهد؛  تيوالفعاليات الي املؤتمرات في تنظيم الطالب لضمان تمثيلهم فاملساهمة  •
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 ي لدى الطالب؛  ملساهمة في إذكاء روح العمل التطوعا •

 ي إشاعة السلوكيات األكاديمية والجامعية اإليجابية؛ فاملساهمة  •

 ى بوابة مجلس الطالب؛ ا علنها إلكتروني  وتخزيوحفظها  ،والقرارات والتقارير املتعلقة بمجلس الطالبولوائحها ومحاضرها توثيق وثائق االجتماعات  •

  ؛ى بوابة مجلس الطالبا علإلكتروني   تخزينهو حفظه من طرف مجلس الطالب و  توثيق كل ما يتعلق بالفعاليات املنظمة •

  ؛ي ملجلس الطالبلر املاشراء وأي وثائق أخرى خاصة بالتسييحفظ كل ما يتعلق باملوازنة املرصودة ملجلس الطالب ومصاريفه وطلبات ال •

 تحرير التقارير املالية واألدبية الفصلية والسنوية.  •

بين املمثلين لبرامج معهد الدوحة للدراسات العليا •
َ
   .، وينبثق منهم هيئة تمثيليةوكلياته يتكون مجلس الطالب من مجموع األعضاء املنتخ

 .الحياة الجامعية فيالطالبي يتم تخصيص مساحة عمل ألعضاء املجلس  •

 . مهماتهمرونية خاصة لتسهيل لس التنفيذي حسابات إلكتاملج تخصص ألعضاء •

ر يا لتسيمن ساعات عملهم تشجيع  ضبعد موافقة الهيئة التمثيلية ملجلس الطالب  خدمة الطالبمهمات  الطالب بعضعميد شؤون يسند مكتب  •

  مالطالب شأنه
 
 .اساعة شهري   40 يتجاوز عدد الساعات على أال

 : دور مكتب عميد شؤون الطالب  سابًعا

 .مجلس الطالب الذي يقوم بعملأشكال العمل الطالبي  كليدعم مكتب عميد شؤون الطالب  .1

 ى الجهات املالية املختصة.ليقر مكتب عميد شؤون الطالب موازنة مجلس الطلبة بعد عرضها ع .2

عميد شؤون الطالب بمواعيد انعقاد املجالس وبجداول أعمالها وبمحاضر بإخبار مكتب  العام للجمعية العامةويقوم رئيس مجلس الطالب واملنسق  .3

 بأول االجتماعات وا
 
 . لقرارات املتخذة أوال

 
ً
 : تمويل مجلس الطالب   اثامن

وذلك قبل  ،مل السنويةا للموازنة السنوية التفصيلية للمجلس مع إرفاق خطة العرح  تيقدم املجلس التنفيذي ملكتب عميد شؤون الطالب مق .1

 ر من كل سنة. مبنوف تشرين الثاني/منتصف شهر 

 العتماد من عمادة شؤون الطالب. ليقوم املجلس التنفيذي بإعادة صياغة املخطط السنوي ليتناسب مع املوازنة املقررة ويقدمه  .2

تقديم طلبات شراء ملكتب عميد شؤون الطالب عن طريق  وتمويلها ى خطط النوادي الطالبيةليتم الصرف بعد اعتماد املوازنة من لجنة اإلشراف ع .3

 ريات. ويخصم مكتب عميد شؤون الطالب املبالغ املصروفة من املوازنة املرصودة للمجلس. تالذي يقوم بدوره بعملية الشراء عن طريق إدارة املش

م دراسة هذا الطلب من طرف مكتب عميد شؤون إن تم صرف املوازنة املعتمدة فيما خطط له. تت إضافيمالي طلب اعتماد  ،كل استثنائيبش ،يمكن .4

املوازنة لدى مكتب وتوافر امج املخططة بينها نوعية البر  من د شؤون الطالب. ويتوقف القرار النهائي على معاييرالطالب ويتم البت فيه من طرف عمي

 .بها املجلسيحتفظ  التيتنظيم الفعاليات السابقة ومدى املسؤولية املالية وجودة السجالت املالية  فيعميد شؤون الطالب ومدى النجاح 
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 . ويلهاوتم ى خطط النوادي الطالبيةلعملكتب عميد شؤون الطالب ا ا وأدبي  ا مالي  ا سنوي  ا وتقرير  ا وأدبي  ا مالي  ا فصلي  يقدم مجلس الطالب تقرير   .5

 ام مجلس الطالب بالخطط املوضوعة يمكن تجميد تمويل املجلس أو جزء منه.  حال عدم التز  في .6

   

  ونشرهااملعلومات املوثقة  توزيع

 ي موسع. جنشر خار  - 3مستوى  •

 نشر خاص.    -4مستوى  •

 

   ومسؤولياتهاجهات االتصال 

 مكتب القبول والتسجيل ومكتب عميد شؤون الطالب؛   •

 طالب املعهد؛  •

 ى مجلس الطالب. لاملشرفون ع •

   

 

 

 

   


